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FERIE ZIMOWE W GMINIE SIEWIERZ

Ferie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki 

    Podczas tegorocznych ferii zimowych Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
przygotowało wiele atrakcyjnych zajęć dla najmłodszych.

    W pierwszym tygodniu odbyły się warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży, w czasie których powstały
kolorowe maski  karnawałowe oraz ecotorby na zakupy.  Dla Młodych Twórców warsztaty  były  dobrą
zabawą, ale przede wszystkim okazją do wykazania się dużymi zdolnościami, które niewątpliwie posiadają.
Uczestnicy karaoke śpiewali  swoje ulubione utwory do podkładów muzycznych.  Chociaż na początku
towarzyszyła  im  delikatna  trema,  to  niedługo  potem  zniknęła.  Wszyscy  ochoczo  i  głośno  śpiewali
wybierając znane przeboje. Największym zainteresowaniem cieszyły się utwory wykonawców, takich jak:
Sarsa, Dawid Podsiadło, Cleo, Zenek Martyniuk, itd. Miłym zaskoczeniem były występy w obcych językach.

    W drugim tygodniu ferii dzieci brały udział w zajęciach plastycznych oraz wokalnych. Na zajęciach
plastycznych,  których  tematem przewodnim była  m in.:  zima,  zostało  wykonanych  wiele  pięknych  i
kolorowych prac z zastosowaniem różnych technik. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia wokalne.
Trening głosu, ćwiczenia rytmiki i dykcji zaowocowały wspólnym występem na podsumowanie warsztatów.

    W czasie ferii w ramach Bajkolandii Najmłodszych odbyło się przedstawienie teatralne pt. ,,Detektyw
Zagadka na Tropie”. Ponadto dla wszystkich chętnych dostępne były: piłkarzyki, bilard oraz tenis stołowy.

    Świetlica  Wiejska  oraz  Kafejka  Internetowa  w  Leśniakach  podczas  ferii  była  do  dyspozycji
odwiedzających codziennie, od poniedziałku do piątku. Zajęcia skierowane były w szczególności do dzieci,
które  nie  wyjechały  na  ferie  lub  chciały  aktywnie,  w  gronie  rówieśników,  spędzić  wolny  czas.  W
wyznaczone dni odbywały się zajęcia plastyczno – techniczne. Dzieci wykonywały piękne łapacze snów,
makiety zimowe, trójwymiarowe motyle. Podczas dwudniowych warsztatów wykonywane były zawieszki i
magnesy na lodówkę z tzw. zimnej porcelany. Pierwszego dnia wykonywana była masa porcelanowa.
Dzieci  samodzielnie łączyły potrzebne składniki  i  zagniatały masę.   Następnie wałkowały,  wycinały z
foremek  różne  kształty  a  także  lepiły  według  własnego  pomysłu.  Przewodnim  motywem  były  tutaj
serduszka nawiązujące do Walentynek. Drugiego dnia, po wyschnięciu figurek można było je pomalować,
przywiązać ozdobny sznureczek lub przykleić magnes, aby mógł zawisnąć na lodówce.

    Kolejną formą relaksu i rozrywki był turniej w piłkarzyki. Rozgrywki odbywały się indywidualnie tzn.
jeden gracz na jednego. Emocje były ogromne, a rywalizacja zacięta. Intelektualiści również znaleźli coś
dla siebie grając w edukacyjną grę „Słowostworki”. Dzieci musiały wymyślać słowa na daną literę w
określonej  kategorii  i  czasie.   Pod  presją  czasu  ciężko  było  znaleźć  odpowiednie  słowo.  Dużym
zainteresowaniem cieszyły się gry komputerowe.

    Podczas ferii zimowych, wszystkie chętne dzieci, mogły wziąć udział w zajęciach organizowanych przez
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach. Każdego dnia uczestnicy mogli brać udział w różnego
rodzaju  warsztatach.  Do  zajęć,  które  cieszyły  się  największą  popularnością,  można  zaliczyć  zajęcia
plastyczne oraz gry i zabawy ruchowe.

    W trakcie zajęć plastycznych dzieci tworzyły maski karnawałowe, latające balony, zakładki do książek,
łapacze snów, zwierzęta z rolek papierowych, ślimaki z drucików kreatywnych, gniotki, walentynki oraz
kolorowały i rysowały swoje ulubione postacie z bajek.

    W trakcie zajęć odbywały się również gry i zabawy ruchowe, zabawy z chustą animacyjną oraz karaoke.



Uczestnicy  chętnie  brali  udział  w  kalamburach,  które  dostarczały  wiele  śmiechu  i  radości.  Dzieci
korzystały  również  z  pracowni  komputerowej.  Tegoroczne  ferie  zimowe  zakończyło  wręczenie
pamiątkowych  dyplomów  oraz  poczęstunek  słodkości.
 
    Zajęcia feryjne prowadzone były również przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w
Siewierzu oraz jej filie w Brudzowicach, Wojkowicach Kościelnych i Żelisławicach. Relacje z
zajęć dostępne są na stronie: https://www.mgbps.pl/

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

https://www.mgbps.pl/

